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Оценка за жените и техните деца да се включат в програмата „Нашето време“ 

Кой трябва да завърши първоначалната оценка? 
 
Това трябва да бъде попълнено от ключовия работник индивидуално с всяка жена и нейните деца преди 
започване на програмата. Преди семействата да присъстват на програмата „Нашето време“, е важно да се 
гарантира, че е безопасно за тях и другите да бъдат включени. По-долу е даден списък на първоначалните 
въпроси за безопасност, които да гарантират всички майкии техните деца са готови и в безопасност да 
завършат курса. 
 
Ключовият работник на семейството трябва да използва своята професионална преценка, за да реши дали е 
безопасно семейството да участва в програмата. Въпросите за оценка трябва да се използват като 
ръководство, а ключовият работник трябва да използва допълнителни въпроси, ако е необходимо, за да 
установи безопасността. Местата на безопасност варират не само в отделните държави, но и в рамките на 
държавите и в рамките на организациите в зависимост от държавата, от която са жените и децата, които 
посещават групата. Има пример за оценка на риска в (Приложение 1: Оценка на риска). 
  
Важно е да разберете както ключовият работник, така и майката и нейните деца ще се радват и програмата 
„Нашето време“ е полезна. Това трябва да включва разговор, при който жените и нейните деца могат да 
изразят своите желания, притеснения и чувства за присъединяване към програмата. За да могат жените да 
направят информиран избор, би било полезно да обсъдят накратко съдържанието на програмата и това, което 
тя и нейните деца могат да се надяват да получат от участието си. Ключовите области за обсъждане биха били: 
чувство на изолация; комуникация и уважение; изграждане на доверие; управление на емоциите и 
позитивното бъдеще. Това трябва да става леко, тъй като това не е терапевтична програма. 
 
Основна лична информация (Попълва се преди началото на програмата „Нашето време“) 
 
Важно е да запишете името и възрастта на децата в семейството и да разберете дали трябва да направите 
план за безопасност (вж. Приложение 1 за пример за план за безопасност).  
 

Име на майка  Име на дете 1:  

Възраст: 

Име на дете 2:  

Възраст: 

 

Име на дете 3: 

 

Възраст 

Къде живее семейството? 

 

От колко време живеете тук? 

Продължава ли извършителят да ви 
преследва, следва или тормози? (ако 
отговорът е да, попълнете план за 
безопасност) 

Има ли текуща съдебна 
или полицейска акция? 

Има ли контакт между децата и 
извършителя? (Ако отговорът е 
положителен, измислете начин 
за обсъждане или управление на 
участието в програмата и контакт 
с извършителя.) 

 

Чувствате ли, че вие и вашите деца сте готови да участвате в програмата 
„Нашето време“? 

 

Имате ли притеснения? 

 

Ключов работник: Имате ли притеснения.  
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Ключов знак и дата на работника ………………………………………………………………… 
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Мониторинг на напредъка 

 

Това трябва да бъде завършен след всички сесии, които семейството е завършило. Това ще 
даде известна представа за това как са се променили нагласите, мислите и чувствата след 
завършване на програмата. Ако едно семейство не може да завършипрограмата все още 
можете да наблюдавате всички промени от сесията, която са завършили. Моля, попълнете 
това с Майката и нейните деца на сигурно, лично и тихо място и не забравяйтенаправете 
бележка от коментари. 

Попълва се от ключовия работник, майката и нейните деца 

Фамилно име: ………………………………………… 

На колко сесии е присъствало семейството? ……………… .. 

Кои от тези 
сесии са 
направили 
семействот
о? (Моля, 
отбележете
) 

Изолац
ия 

Комуникац
ия и 
уважение 

Изгражда
не на 
доверие 

Управлен
ие на 
емоциите 

Положител
ни фючърси 

В кои сесии 
те 
направиха 
разширена 
дейност?  

(Моля, 
отбележете
) 

Изолац
ия 

Комуникац
ия и 
уважение 

Изгражда
не на 
доверие 

Управлен
ие на 
емоциите 

Положител
ни фючърси 

Съгласете се с жените до каква степен вие и тя чувствате, че е участвала в програмата 
„Нашето време“? (Моля, оценете от 1-10, където 1 = изобщо не е и 10 = много ангажиран). 
Малките деца могат да поставят усмивка или тъжно лице в тази кутия в зависимост от това 
дали са се насладили на програмата или не. 

 

 

Коментари (високи точки, неща, които тя харесва, децата харесват и т.н.): 

 

 

 

 Име на ключовия работник: ……………………………….   Име на майка ……………………………………… 
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Знак:………………………………… Дата: ……………………. Знак:………… Дата: ……………… .. 

 
Приложение 1: Програма за оценка на риска по наше време 
 
1) Отделени ли сте от партньора си насилник? 

o Да (може да се обмисли за курса) 
o Не (не трябва да се има предвид за курса) 

 
2) Вие или вашите деца все още поддържате ли контакт с вашия насилник?  

o Да  
o Не  

 
2б) Контактът осъществява ли се на безопасно и организирано място? (съд, център за 
контакти, училище) 
o Да 
o Не 

 
2в) Къде възниква контакт? 
 
2г) Колко често възниква контакт? 
 
2д) Възможно ли е децата ви да обсъдят присъствието си в програмата с извършителя? 
o Да (Помислете как този риск може да бъде сведен до минимум, преди да се 

присъедините към програмата) 
o Не 

 
3) Чувствате ли се в безопасност, когато възникне контакт? 

o Да 
o Не (попълнете план за безопасност) 

 
5) Вашият партньор-насилник следва ли ви, преследва ли ви или ви тормози? 

o Да (попълнете план за безопасност) 
o Не 

 
5б) Съобщавали ли сте за това на полицията? 

o Да 
o Не (насърчавайте да докладвате за поведение на полицията) 

 
6) Вашите партньори, които злоупотребяват, са били подчертани от агенции като 
високорискови (MARAC) 

o Да (попълнете план за безопасност) 
o Не 

 
7) Задължително ли е присъствието ви в програмата „Нашето време“? 

o Да 
o Не 

 
8) Знае ли вашият насилник планът ви да присъства на програмата „Нашето време“? 

o Да (попълнете план за безопасност) 
o Не 
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9) Смятате ли, че участието в програмата „Нашето време“ ще увеличи риска от по-нататъшно 
насилие или злоупотреба? 

o Да (Ако рисковете не могат да бъдат сведени до минимум или управлявани, те може да 
не са подходящи за програмата) 

o Не 
Приложение 2: План за безопасност Нашата програма 
 

Поддържане на безопасност преди да присъствате на програмата: 

Кой знае, че ще присъствате? 

Кой е наясно с мястото и времето? 

Какво ще кажете на децата за разговор с извършителя за програмата? 

 

 

 

 

 

 

 

Ако сте преследвани, следени или тормозени, помислете как извършителят прави това 
(шпионско износване, проследяващи устройства, камери, принуждаване на деца). 

Проверявали ли сте всичките си мобилни телефони за шпионско износване и приложения за 
проследяване? 

Били ли сте премествали автомобила си за проследяващи устройства? 

Проверен ли е домът ви за грешки / оборудване за слушане? 

 

Поддържане на безопасно пътуване до и от програмата: 

Как ще стигнете безопасно до и от мястото? 

Инсталирали ли сте приложение за безопасност като ярко небе или пазител? 

Какво ще направите, ако видите извършителя? (влезте в магазин или обществено помещение, 
в което има видеонаблюдение, обадете се на 999 или помолете служител да направи това, 
използвайте приложението си, за да запишете инцидента и или се обадете / изпратете 
съобщение на вашия авариен контакт) 

Проверете маршрута преди да посетите курса. 

Бъдете наясно, когато пътувате от и до мястото. Помислете за това да държите качулката 
надолу, да не носите никакви слушалки и да поддържате телефона си достъпен през цялото 
време. 
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Приложение 3: Семейно споразумение 
 

Семеен договор 

„Нашето време“ е забавен 8-седмичен курс с много дейности, в които да участвате като 
семейство. Има какво да правите и да опитате у дома, извън програмата също. 

Тъй като програмата „Нашето време“ е нещо, което семействата могат да изберат да участват, 
ние искаме да сме сигурни, че разбирате какво включва. Като семейство (ще отида) прочетете 
изявленията и вие трябва да вземете решение като семейство за присъединяване към 
програмата или не. В дъното, ако сте съгласни с изявленията, моля напишете или подпишете 
имената си. 

Брой Въпрос  

Да Не 

1 Разбирате ли, че имате избор дали да участвате?   

2 
Разбирате ли, че можете да промените мнението си за участие в 
програмата по всяко време и че всичко, което трябва да направите, 
е да говорите с член на персонала? 

  

3 
Съгласни ли сте да се опитате да присъствате на всички 8 сесии и 
да уведомите персонала, ако не можете? 

  

4 Съгласни ли сте да следвате груповите правила?   

5 
Съгласни ли сте да се опитате да се присъедините към толкова 
много дейности, колкото сте способни или удобни? 

  

6 
Съгласни ли сте да говорите с член на персонала, ако сте 
разстроени или откриете нещо трудно? 

  

7 
Съгласни ли сте, че могат да се използват ваши снимки, стига да не 
можете да бъдете идентифицирани от тях? 

  

8 
Съгласни ли сте, че направените от вас снимки и занаяти могат да 
се използват, за да покажат на други хора какво сме направили и 
вашите имена няма да бъдат на тях? 

  

9 
Разбирате ли, че информацията за вашето участие в групата ще 
бъде използвана, но че няма да можете да бъдете 
идентифицирани? 
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Членове на семейството: 

 

Участници 

Имена 
Възраст 

Секс 
Искате ли да 

участвате? 

  
 

Да 

 

Не 

Мама:      

Деца 1:       

Деца 2:      

Деца 3:      

Деца 4:      

Деца 5:      

 
 
Всички служители, участващи в програма „Нашето време“ ще: 

 

- Поддържайте поверителността на участниците. 

- Насърчавайте участието на всички жени и деца. 

- Подкрепете правото си да изберете да участвате в дейности. 

- Оспорвайте негативните нагласи и поведения в групата. 

- Поддържайте безопасността и сигурността на семейството. 

- Направете това забавно и положително изживяване за семействата. 

 
 
Дата: ……………................…......  Място: ..............................    

 

Подпис на майката: ……………… ........... Подпис на Ключовия работник: ...................... ............ 

 


